
     

  

Danish University Colleges

Pædagoguddannelsens formål

At virke eller værke

Pasgaard, Niels Jakob

Published in:
Arbejdspapir - VIA Pædagogik og Samfund

Publication date:
2016

Document Version
Peer-review version

Link to publication

Citation for pulished version (APA):
Pasgaard, N. J. (2016). Pædagoguddannelsens formål: At virke eller værke. Arbejdspapir - VIA Pædagogik og
Samfund, Midt i pædagoguddannelsen(3), 35-41.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal
Download policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Download date: 26. May. 2023

https://www.ucviden.dk/da/publications/27045acb-e009-4096-8235-cb694d5c9f47


Pædagoguddannelsens	formål:	
At	virke	eller	at	værke	
	
En	kritik	af	pædagoguddannelsens	kompetencebaserede	læringsmålstyring	

Af	Niels	Jakob	Pasgaard	

Indledning	
Hvor	pædagoguddannelsen	og	dens	undervisning	tidligere	har	været	funderet	i	beskrivelsen	af	
centrale	kundskabs-	og	færdighedsområder,	er	den	nu	baseret	på	centralt	definerede	
kompetencebaserede	læringsmål.	I	denne	artikel	vil	jeg	skitsere	baggrunden	for	denne	udvikling,	
og	diskutere	hvordan	udviklingen	fra	indholdsstyring	til	kompetencebaseret	målstyring	risikerer	at	
begrænse	vores	muligheder	for	at	tænke	og	gøre	uddannelse.		Jeg	vil	desuden	argumentere	for	at	
ændringen	risikerer	at	stække	de	kommende	pædagogers	muligheder	for	at	handle	tænksomt	i	
praksisfeltet,	og	for	at	den	pædagogiske	professions	udviklingsmuligheder	begrænses.	

Nye	krav	til	uddannelserne	
For	at	give	et	billede	af	hvordan	samfundets	krav	til	pædagoguddannelsen	og	andre	
professionsuddannelser	har	udviklet	sig,	vil	jeg	kort	gribe	til	Ove	Kaj	Pedersens	bog	om	
konkurrencestaten	(Pedersen	2011).	Heri	beskrives	det,	hvordan	det	danske	samfund	er	underlagt	
en	udvikling	fra	nationalstat	over	velfærdsstat	til	konkurrencestat.	Særligt	den	sidste	
transformation,	fra	velfærdsstat	til	konkurrencestat,	er	interessant	i	forhold	til	den	senere	tids	
reformer	på	uddannelsesområdet.	
	
Konkurrencestaten	vinder	ifølge	Pedersen	indpas	fra	ca.	1990,	og	funderes	i	en	øget	globalisering	
og	økonomisk	konkurrence	mellem	nationalstaterne.	Konkurrencestaten	stiller	nye	krav	til	
borgerne	og	til	samfundets	institutioner;	de	skal	i	højere	grad	bidrage	til	statens	konkurrenceevne,	
med	henblik	på	at	opretholde	muligheden	for	et	vist	niveau	af	velfærd.		
	
For	pædagogikken	indebærer	den	samfundsmæssige	transformation	et	skred	fra	et	fokus	på	
dannelse	til	tilværelsesoplysning,	til	et	fokus	på	uddannelse	til	tilskyndelser.	Dette	skred	kræver,	
ifølge	Pedersen,	at	pædagogikken	arbejder	hen	mod	et	andet	og	mere	tidssvarende	ideal	end	det	
tilværelsesoplyste	menneske.	Idealet,	som	pædagogikken	skal	arbejde	under,	bliver	i	stedet	det	
opportunistiske	individ,	der	lader	sig	motivere	af	incitamenter	og	som	realiserer	sin	egennytte	
gennem	faglig	udvikling	og	arbejde,	for	derved	at	bidrage	til	statens	konkurrenceevne.	Der	
anlægges	således	et	mere	funktionelt	udgangspunkt	for	pædagogikken	(Mårtensson	2015:61).	
	
Drejningen	mod	det	funktionelle	ses	også	i	ændringerne	i	synet	på	hvilken	rolle	
uddannelsesinstitutionerne	bør	spille	i	samfundet.	Claus	Holm,	institutleder	på	DPU,	udtrykker	det	
i	forbindelse	med	et	opgør	med	Løgstrups	ideal	om	tilværelsesoplysning,	således;	

”I	dag,	i	bakspejlet,	ved	vi	bedre.	Vi	ved,	at	Løgstrups	idé	om	tilværelsesoplysning	
–	ikke	upåvirket	af	den	danske	højskoletradition	–	er	afløst	af	idéen	om	
kompetenceudvikling	gennem	læring,	og	at	pædagogernes	vigtigste	opgave	



bliver	at	motivere	den	enkelte	til	at	få	lyst	til	at	tage	ansvar	for	udvikling	af	egne	
kompetencer.”	(Holm	2012:21)	

Uddannelsesinstitutionernes	opgave	går	altså	fra	at	være	tilværelsesoplysende,	til	i	højere	grad	at	
have	fokus	på	at	udvikle	de	studerendes	kompetencer,	med	henblik	på	at	gøre	dem	i	stand	til	at	
realisere	deres	egennytte	under	konkurrencestatens	krav.		
	
Det	er	nærliggende	at	fortolke	de	senere	års	reformer	af	uddannelsessystemet,	herunder	også	
reformen	af	pædagoguddannelsen,	med	afsæt	i	konkurrencestatens	nye	og	øgede	krav	til	
uddannelsesinstitutionerne.	Der	er	opstået	et	mere	tydeligt	politisk	behov	for	at	sikre	at	
uddannelserne	leverer	det	output,	som	staten	har	brug	for	i	den	internationale	konkurrence.		

Læringsmålorienteret	didaktik	
I	reformen	af	pædagoguddannelsen	viser	det	politiske	behov	for	kontrol	med	outputtet	sig	bl.a.	i	
den	moduliserede	opbygning	omkring	kompetencebaserede	læringsmål.	Hvor	uddannelsen	
tidligere	var	struktureret	omkring	fag	og	dertil	knyttede	kundskabs-	og	færdighedsområder,	er	
uddannelsen	nu	moduliseret,	og	styret	efter	mål	for	hvad	de	studerende	skal	lære.	Man	ønsker	i	
højere	grad	at	styre	efter	hvad	de	studerende	skal	kunne	efter	endt	uddannelse.	Denne	drejning	
væk	fra	indholdsdidaktikken	er	ny	på	dansk	grund,	men	en	lignende	udvikling	har	tidligere	fundet	
sted	i	vores	naboland	mod	syd.	
	
Den	læringsmålorienterede	didaktik	opstod	i	Tyskland	i	starten	af	1970’erne,	som	et	svar	på	
politikernes	frygt	for,	at	man	som	land	ville	blive	koblet	af	den	økonomiske	udvikling	i	Europa.	Man	
havde	fra	politisk	side	et	behov	for	i	højere	grad	at	sikre,	at	uddannelsessystemet	leverede	den	
arbejdskraft	som	samfundet	og	staten	havde	behov	for.	Derfor	lod	man	sig	i	det	didaktiske	miljø	
inspirere	af	den	amerikanske	curriculum-tænkning,	hvor	fokus	i	højere	grad	er	på	uddannelsens	
output.	Særligt	den	behavioristisk	inspirerede	curriculum-tænkning,	som	arbejdede	med	stram	
mål-	og	processtyring	af	undervisningen,	fik	stor	indflydelse	på	det,	der	blev	den	
læringsmålorienterede	didaktik.	Som	en	del	af	arbejdet	med	at	sikre	staten	større	indflydelse	på	
uddannelsernes	output,	tog	man	i	samme	ombæring	et	opgør	med	den	enkelte	undervisers	
mulighed	for	at	fortolke	de	statslige	undervisningsplaner	(Keiding	2013).		
		
Det	særlige	ved	den	læringsmålorienterede	didaktik	er,	at	den	sætter	læringsmålet	som	den	
primære	didaktiske	kategori.	Dette	er	i	modsætning	til	den	kontinentale	didaktik,	hvor	særligt	
formåls-	og	indholdskategorien	har	været	dominerende.	Derfor	er	det	interessant	at	forstå,	hvad	
der	i	den	læringsmålorienterede	position	forstås	ved	et	læringsmål.	C.	Möller,	som	er	en	central	
figur	inden	for	den	læringsmålorienterede	didaktik,	definerer	læringsmål	som	”en	beskrivelse	af	
en	adfærd,	som	vi	ønsker,	eleven	skal	blive	i	stand	til	at	demonstrere”.	(Möller	1973:47,	her	citeret	
efter	Keiding	2013:387).	Her	ses	inspirationen	fra	behaviorismens	fokus	på	adfærdsregulering	
tydeligt.	Men	læringsmål	er	dog	ikke	udelukkende	beskrivelser	af	adfærd.	De	må	ifølge	Möller	
også	beskrive	hvilket	indhold	adfærden	skal	udvises	i	relation	til.	På	den	måde	bygges	der	til	dels	
bro	mellem	en	amerikansk	curriculum-tænkning	og	den	kontinentale	didaktik.	I	den	sammenhæng	
er	det	dog	væsentligt	at	påpege,	at	indholdet	altid	kun	er	sekundært.	Det	er	adfærden	der	er	i	
fokus	i	den	læringsmålorienterede	didaktik,	indholdet	er	blot	det	adfærden	kan	udspille	sig	
omkring	(Keiding	2013).	
	



Den	læringsmålorienterede	didaktik	var	ikke	fremherskende	i	Tyskland	i	ret	mange	år,	og	Keiding	
(2013)	peger	da	også	på,	at	den	på	det	teoretiske	niveau	lever	en	ganske	upåagtet	tilværelse	i	dag.	
Dog	lader	det	til	at	elementer	af	den	læringsmålorienterede	didaktik	har	inspireret	mange	af	de	
reformer	vi	de	seneste	år	har	set	på	uddannelsesområdet,	herunder	folkeskolereformen	og	De	
Forenklede	Fælles	Mål,	reformen	af	læreruddannelsen	samt	reformen	af	pædagoguddannelsen.	
Blot	lader	der	til	at	være	sket	en	radikalisering	af	tilgangen,	hvor	orienteringen	mod	målene	er	
udskiftet	med	en	mere	direkte	styring	efter	målene.	Det	er	den	radikalisering	der	bl.a.	kommer	til	
udtryk	i	Claus	Holms	udsagn	om	at	”Indholdsdidaktikken	er	død.	Længe	leve	den	
læringsmålstyrede	didaktik.”	(Holm	2014).		

Den	læringsmålstyrede	didaktik	og	pædagoguddannelsen	
Men	er	det	overhovedet	et	problem,	at	lade	læringsmål	udgøre	afsættet	for	og	styre	
undervisningen	på	pædagoguddannelsen?	Der	er	jo	efterhånden	mange	der,	med	afsæt	i	bl.a.	
Hattie	(2013),	argumenterer	for	at	synlige	læringsmål	som	afsæt	for	undervisningen	har	en	gavnlig	
effekt	på	de	studerendes	læring,	og	er	der	nogen	grund	til	at	beskæftige	sig	med	ting	i	
undervisningen,	som	ikke	leder	til	opfyldelse	af	de	opstillede	læringsmål?	
	
En	af	de	uheldige	konsekvenser	ved	den	læringsmålstyrede	didaktik	er,	at	underviserens	rolle	
reduceres	til	det	at	være	facilitator	af	de	studerendes	læring.	En	af	dem,	der	har	kritiseret	denne	
efterhånden	udbredte	misforståelse	af	underviserens	rolle,	er	Gert	Biesta,	der	med	begrebet	
Learnification	beskriver	hvordan	man	bredt	i	uddannelsessystemet	er	begyndt	at	se	uddannelse	i	
et	læringsperspektiv	frem	for	i	et	undervisningsperspektiv.	Det	medfører	at	lærerens	rolle	ikke	så	
meget	er	at	undervise,	men	mere	at	facilitere	læring.	Det	bliver	et	problem,	fordi	uddannelse	for	
Biesta	har	flere	gensidigt	afhængige	og	til	tider	modsatrettede	formål,	henholdsvis	kvalificering,	
socialisering	og	subjektifikation	(Biesta	2012).	Læringsmålene,	som	de	er	formuleret	for	
pædagoguddannelsen,	er	da	også	næsten	udelukkende	relateret	til	kvalificeringen	til	at	”virke”	i	
praksisfeltet,	en	forståelse	af	pædagoguddannelsens	mål	som	også	VIAs	direktør	Erik	Hygum	
understøtter	i	forbindelse	med	et	interview	til	Politiken1:	”De	studerende	bliver	målt	på,	om	de	har	
udviklet	kompetencer	til	at	virke	i	feltet…”	(min	fremhævning).	Pædagoguddannelsens	afsæt	i	
centralt	definerede	læringsmål	kan	dermed	siges	at	nedprioritere	de	øvrige	domæner	ved	
uddannelsens	formål;	socialiseringen	og	subjektifikationen.		
	
Biestas	eget	opgør	med	Learnification-tilgangen	bygges	op	omkring	en	re-installering	af	
underviseren	som	en	central	figur	i	uddannelsen	(Biesta	2012).	Spørgsmålet	er	dog,	om	en	sådan	
re-installering	af	underviseren	som	central	figur	kan	gennemføres,	uden	at	opgøret	med	
læringsmålstyringen	allerede	er	taget?	En	anden	uheldig	konsekvens	ved	den	læringsmålstyrede	
didaktik	er	nemlig,	at	den	reducerer	selve	undervisningsbegrebet.	Og	hvordan	kan	man	re-
installere	underviseren	uden	et	ordentligt	undervisningsbegreb?	Undervisning	ses	i	den	
læringsmålstyrede	didaktik	udelukkende	som	aktiviteter	der	understøtter	den	studerendes	læring.	
Det	er	dybt	problematisk,	for	undervisning	bør	ses	som	mere	end	blot	facilitering	af	læring.		
	

																																																								
1	Politiken	12.11.2015:	”Kommende	pædagoger	kan	for	meget	Foucault	og	for	lidt	praksis”.	(Lokaliseret	8.12.15:	
http://politiken.dk/indland/uddannelse/ECE2926242/kommende-paedagoger-kan-for-meget-foucault-og-for-lidt-
hverdag/)	



Men	hvad	er	da	undervisning,	hvis	ikke	blot	facilitering	af	læring?	Alexander	von	Oettingen	har,	
med	afsæt	i	Herbart,	defineret	undervisning	som	det	at	vise	til	rette	under	samvær	og	samtale	
(Oettingen	2012).	Der	må	i	denne	forståelse	være	nogen,	der	vises	til	rette	i	noget,	gennem	en	
form	for	kommunikation,	for	at	vi	kan	tale	om	undervisning.	En	sådan	forståelse	af	
undervisningsbegrebet	peger	fint	på	undervisningens	teleologiske	eller	formålsrettede	karakter,	
og	er	det	så	ikke	oplagt,	med	afsæt	i	denne	teleologiske	karakter,	at	argumentere	for	det	
meningsfulde	i	at	læringsmålene,	det	vi	gerne	vil	have	de	studerende	til	at	kunne,	må	udgøre	
afsættet	for	undervisningen?	
	
Nej,	det	er	slet	ikke	oplagt,	uanset	hvor	udbredt	misforståelsen	måtte	være.	Undervisningens	
formålsrettethed	må	ikke	forveksles	med	målrettethed	i	forhold	til	de	studerendes	læring.	Endnu	
mindre	må	den	det,	når	de	studerendes	læring	reduceres	til	det,	der	kan	opstilles	mål	for	på	
forhånd.	Formålet	må,	med	Biestas	ord,	være	bredere	end	blot	kvalificeringen,	det	må	også	rette	
sig	mod	socialiseringen	og	subjektifikationen,	og	ikke	mindst	må	det	rette	sig	mod	mere	end	blot	
det,	at	de	studerende	efterfølgende	kan	”virke”	i	praksisfeltet	–	formålet	må	sigte	både	højere	og	
dybere.	
	
Vil	vi	holde	fast	i	undervisningens	teleologiske	karakter	kræver	det	at	vi	funderer	undervisningen	i	
et	bredt	defineret	formål,	hvorved	vi	får	rum	til	at	arbejde	med	gode,	pædagogiske	mål,	der	ikke	
sættes	på	forhånd,	og	som	kan	revideres	løbende.	Dewey	skriver	om	sådanne	mål	i	sit	værk	
Demokrati	og	Uddannelse:		

”I	komplicerede	situationer	kaster	forsøg	på	realiseringen	af	målet	lys	over	
oversete	ting.	Dette	kræver,	at	det	oprindelige	mål	revideres.	Man	må	lægge	til	
og	trække	fra.	Et	mål	må	derfor	være	fleksibelt.	Det	må	være	i	stand	til	at	
forandre	sig	alt	efter	omstændighederne.	Et	mål	der	er	etableret	uden	for	
handlingssituationen	er	altid	rigidt”	(Dewey	1916	(2005),	s.	121).	

En	formålsbaseret	pædagoguddannelse	vil	kræve	at	vi	forstår	undervisningsbegrebets	idé	om	at	
der	er	nogen,	der	vises	til	rette	i	noget	gennem	kommunikation,	som	mere	end	blot	det,	at	de	
studerende	skal	vises	til	rette	i	hvordan	de	skal	”virke”	i	praksis.	En	sådan	bredere	forståelse	af	
undervisningsbegrebet	kræver,	som	jeg	vil	vise	i	det	følgende,	ikke	kun	et	opgør	med	den	
læringsmålstyrede	didaktik,	men	også	et	opgør	med	den	kompetencebasering,	der	gennemsyrer	
den	ny	pædagoguddannelse.	

Kompetencebegrebet	
Begrebet	kompetence	defineres	i	OECDs	DeSeCo	projekt,	hvis	definitioner	ligger	til	grund	for	både	
den	europæiske	og	den	danske	kvalifikationsramme,	således:		

"A	competency	is	more	than	just	knowledge	and	skills.	It	involves	the	ability	to	
meet	complex	demands,	by	drawing	on	and	mobilising	psychosocial	resources	
(including	skills	and	attitudes)	in	a	particular	context."	(DeSeCo	2005).	

Tanken	om,	at	kompetencer	udgøres	af	evnen	til	at	anvende	viden,	færdigheder	og	holdninger	i	
konkrete	situationer,	kan	man	genfinde	i	mange	forskellige	forståelser	af	kompetencebegrebet	
inden	for	dansk	forskning	der	knytter	sig	til	pædagogik	og	didaktik.	Per	Schultz	Jørgensen	har	
således	defineret	kompetence	på	denne	måde:		



“…	Kompetence	er	noget,	man	har,	når	man	ved	noget	-	og	gør	noget,	der	lever	
op	til	situationens	krav.	Derfor	er	kompetence	klart	noget,	der	omfatter	både	
færdigheder	og	anvendelsen	af	dem	i	en	social	situation.	Og	vel	at	mærke	som	
en	personlig	handling,	der	af	omgivelserne	opleves	som	kompetent.”	(Schultz	
Jørgensen	2001).	

For	Schultz	Jørgensen	er	det	omgivelserne,	eller	den	sociale	kontekst/samfundet,	som	Schultz	
Jørgensen	også	nævner,	der	vurderer	om	et	individs	viden	og	færdigheder	har	værdi	–	ud	fra	en	
præmis	om,	at	de	skal	kunne	omsættes	i	en	handling,	der	af	samfundet	opfattes	som	kompetent.	
	
Også	Jeppe	Bundsgaard	tager	afsæt	i	en	forståelse	af	kompetencebegrebet,	der	knytter	sig	til	den	
konkrete	anvendelse	af	viden	og	færdigheder;		

”Kompetence	er	at	vide	hvad	der	skal	til	og	kunne	håndtere	udfordringerne	i	en	
given	situation,	såvel	kropsligt,	som	kognitivt	og	følelsesmæssigt	–	og	at	ville	
håndtere	disse	udfordringer	(dvs.	at	have	kræfter	til	det	(energi),	synes	det	er	
væsentligt	(motivation)	og	godt	(etik)).”	(Bundsgaard	m.fl.	2009:13).	

Endelig	har	også	Karsten	Schnack	benyttet	sig	af	kompetencebegrebet	i	sit	bud	på	en	politisk	og	
demokratisk	dannelsesforståelse.	Han	opererer	med	begrebet	handlekompetence,	som	han	
knytter	til	den	demokratiske	dannelse.	Han	forstår	dannelse	som	deltagelse,	og	forholdet	mellem	
individets	intentioner	og	dets	ydre	handlinger	bliver	centralt	(Schnack	1998).	Også	i	Schnacks	
begreb	om	handlekompetence	er	der	altså	tale	om	en	brug	af	begrebet	kompetence	der	lader	
viden,	færdigheder	og	holdninger	vurdere	ved	deres	omsætning	i	ydre	handlinger	–	her	
eksemplificeret	ved	evnen	til	demokratisk	deltagelse.		
	
Samlet	kan	det,	med	afsæt	i	ovennævnte	forståelser	af	kompetencebegrebet	bestemmes,	at	en	
kompetence	ikke	kun	er	viden	og	færdigheder,	men	skal	forstås	som:	
	

”Evnen	og	viljen	til	at	bringe	viden,	færdigheder	og	holdninger	i	spil	for	at	
imødegå	de	komplekse	krav	og	udfordringer	man	møder	i	sociale	situationer,	på	
en	måde,	der	af	omgivelserne	opfattes	som	kompetent.”	(Pasgaard	2015a:25)	

	
Således	er	der	i	kompetencebegrebet	en	stærk	anvendelsesorientering,	og	det	er	da	også	denne	
anvendelsesorientering	der	ofte	henvises	til,	når	man	forsvarer	kompetencebaseringen	af	
pædagoguddannelsen	–	vi	skal	af	med	den	”døde	viden”,	og	i	højere	grad	uddanne	de	studerende	
til	at	kunne	virke	i	praksisfeltet.	
	

Kompetencebasering	af	pædagoguddannelsen	
Der	er	to	grundlæggende	problemer	ved	denne	kompetencebaserede	forståelse,	som	ikke	kun	
vedrører	pædagoguddannelsen,	men	også	den	pædagogiske	profession.	Det	ene	knytter	sig	til	
idéen	om,	at	viden	og	færdigheder	er	adskilt	fra	og	kan	opøves	forud	for	situationerne	i	
praksisfeltet,	og	det	andet	knytter	sig	til	idéen	om,	at	individets	handlinger	må	vurderes	
kompetente	eller	inkompetente	af	det	eksisterende	sociale	fællesskab.	



	
Kompetencebaseringens	første	problem	
I	pædagoguddannelsen	er	det	enkelte	moduls	kompetencemål	defineret	ved	en	række	videns-	og	
færdighedsmål.	Idéen	er,	at	hvis	den	studerende	har	opfyldt	de	fleste	af	videns-	og	
færdighedsmålene,	er	der	en	vis	sandsynlighed	for,	at	han	har	lært	at	agere	kompetent	i	
praksisfeltet.	Man	arbejder	altså	ud	fra	en	forestilling	om,	at	viden	og	færdigheder	kan	opøves	på	
forhånd,	og	dernæst	kan	bringes	i	anvendelse	i	konkrete	situationer.	
	
Biesta	(2014)	præsenterer	også	en	sund	kritik	af	denne	misforståelse.	Det	gør	han	i	forbindelse	
med	en	kritik	af	idéen	om	evidensbaseret	undervisning.	Biesta	taler	om,	at	praksis	altid	vil	have	et	
vidensunderskud,	hvilket	skal	forstås	sådan	at	der	altid	er	en	strukturel	kløft	mellem	den	viden	vi	
har	og	de	situationer	vi	agerer	i.	Det	hænger,	iflg.	Biesta,	sammen	med,	at	den	viden	vi	skaber	om	
praksis	gennem	vore	erfaringer,	altid	kun	kan	sige	noget	sikkert	om	vores	handlingers	udbytte	i	
går,	og	aldrig	noget	sikkert	om	hvilket	udbytte	de	samme	handlinger	vil	have	i	morgen.	
Synspunktet	knytter	sig	til	Deweys	forståelse	af	erfaringsskabelsen	som	en	virksomhed,	hvor	både	
individ	og	omgivelser	ændrer	sig	i	en	gensidig	vekselvirkning.	Det	betyder,	at	den	opøvelse	af	
viden	og	færdigheder	som	foregår	på	pædagoguddannelsen,	binder	den	studerende	til	at	handle	
med	afsæt	i	gårsdagens	erfaringer.	Som	Rømer	har	udtrykt	det;	

”Dårlige	mål	er	fortidens	fremtid.	De	binder	fremtiden	i	fortidens	fejltagelser,	
som	så	kan	bestyre	og	tæmme	fremtidens	muligheder.”	(Rømer	2015b:413).	

Men	hvad	kan	så	sættes	i	stedet,	hvis	kompetencebegrebets	dikotomisering	af	viden	og	
færdigheder	på	den	ene	side,	og	kompetent	handling	på	den	anden	side,	ikke	er	svaret	i	forhold	til	
at	skabe	forbindelse	mellem	uddannelse	og	praksis?	
	
Rømer	præsenterer	selv	kundskabsbegrebet	som	et	bud.	I	forlængelse	af	en	længere	etymologisk	
udredning	definerer	han	kundskaber	som;	

	“…	fordybelsen	i	et	samfunds	kultur,	historie	og	videnskab,	der	på	den	måde	
hele	tiden	findes	og	genskabes	og	holdes	ved	lige.”	(Rømer	2015a:338).	

Kundskaber	er	i	denne	forståelse	ikke	kun	indre	(som	viden,	færdigheder	og	holdninger	er	det	i	
kompetencetilgangen),	og	ikke	kun	ydre	(som	selve	anvendelsen	i	kompetencetilgangen),	og	
forståelsen	af	dem	lægger	sig,	i	min	optik,	tæt	op	ad	Deweys	tanker	om	erfaringen	som	en	
virksomhed,	hvori	både	organisme	og	omgivelser	løbende	forandrer	sig;	

”Erfaring	bliver	først	og	fremmest	en	virksomhed;	organismen	står	ikke	blot	som	
Micawber	og	venter	på	at	noget	viser	sig.	Den	venter	ikke	passivt	og	trægt	på	at	
noget	udefra	skal	præge	den.	Organismen	handler	over	for	sine	omgivelser	i	
overensstemmelse	med	sin	egen	simple	eller	sammensatte	struktur.	Som	følge	
heraf	virker	de	forandringer,	der	er	skabt	i	omgivelserne,	tilbage	på	organismen	
og	dens	virksomhed.	Det	levende	væsen	gennemlever	og	udholder	følgerne	af	
sin	egen	adfærd.”	(Dewey,	1969:67)	

Kundskab	er	altså	ikke	blot	noget	indre	eller	noget	ydre,	og	det	er	ikke	en	fast	størrelse	der	kan	
’overleveres’,	men	nærmere	at	betragte	som	en	virksomhed;	individets	handlinger	over	for	



omgivelserne	leder	til	en	fordybelse	i	verdens	ting,	det	være	sig	kulturens,	historiens	eller	
videnskabens,	og	disse	ting	vil	konstant	genskabes	og	holdes	ved	lige	i	selvsamme	virksomhed	
(Rømer	2015).	Således	kan	man,	med	afsæt	i	Rømer	og	Dewey	definere	kundskaber	som	en	
virksomhed	hvori	individets	handlinger	over	for	omgivelserne	leder	til	en	fordybende	erfaring	med	
og	genskabelse	af	verdens	fænomener.		
	
Men,	sådan	et	kundskabsbegreb	er	jo	ikke	anvendelsesorienteret,	vil	nogen	måske	sige.	Og	vi	skal	
vel	primært	uddanne	med	det	formål,	at	de	studerende	kan	anvende	deres	viden	og	færdigheder	i	
praksisfeltet?	Igen	er	der	tale	om	en	misforståelse.	Vi	bør	ikke	uddanne	med	det	formål,	at	de	
studerende	kan	anvende	deres	viden	og	færdigheder	i	praksis,	men	med	det	formål,	at	de	
studerende	kan	handle	i	praksis.	Og	det	er	noget	ganske	andet!	Denne	pointe	er	bl.a.	fremført	af	
Thomas	Rømer	(2015b).	Hvor	viden	og	færdigheder	inden	for	en	kompetencetilgang	altid	aktivt	
skal	anvendes	i	bestemte	situationer	(og	i	princippet	kun	har	værdi	hvis	de	kan	anvendes),	er	
handling	inden	for	den	kundskabsbaserede	tilgang	både	aktiv	og	passiv	–	man	handler	over	for	
sine	omgivelser,	og	omgivelserne	handler	over	for	én,	hvorved	man	gøres	passiv	og	opmærksom.	
	
Ved	at	basere	pædagoguddannelsen	på	kundskabsbegrebet	fremfor	kompetencebegrebet	mister	
man	altså	ikke	muligheden	for	at	uddanne	til	praksis,	men	man	opnår	muligheden	for	at	forbinde	
uddannelse	og	praksis	i	en	vekselvirkende	virksomhed,	der	ikke	blot	leder	til	at	den	studerende	
”virker”,	men	også	at	han	tænker	i	praksisfeltet	–	at	han	gennem	sine	tænksomme	handlinger	
udfordrer,	genskaber	og	gør	sig	erfaringer	med	praksisfeltets	fænomener.	Det	er	i	denne	
dobbelthed,	i	forbundenheden	mellem	tanke	og	handling,	at	muligheden	for	at	udvikle	og	
forbedre	praksis	viser	sig.	Og	det	leder	os	videre	til	kompetencebaseringens	andet	problem.	
	
Kompetencebaseringens	andet	problem	
Kompetencebegrebet	bygger	på	idéen	om,	at	individets	handlinger	må	vurderes	kompetente	eller	
inkompetente	af	det	eksisterende	sociale	fællesskab.	Det	er	særligt	Schultz	Jørgensen	der	lægger	
vægt	på	dette	tema,	men	tanken	ligger	implicit	i	kompetencebegrebets	idé	om,	at	den	sociale	
situation	stiller	krav	til	individet.	
	
Men	hvorfor	skulle	det	være	et	problem?	Vi	må	vel	forudsætte,	at	den	mere	erfarne,	som	har	
været	i	praksis	i	mange	år,	er	i	stand	til	at	vurdere	om	den	nytilkomne	kan	anvende	sin	viden	og	
sine	færdigheder	kompetent	i	den	konkrete	situation?	
	
En	sådan	forståelse	må	nødvendigvis	bygge	på	idéen	om,	at	den	erfarne	ved	hvilken	viden	og	
hvilke	færdigheder	den	nytilkomne	har	mulighed	for	at	bringe	i	spil.	Hvordan	skulle	hun	ellers	
vurdere,	om	det	er	den	rette	viden	og	de	rette	færdigheder	der	trækkes	på?	Den	indsigt	har	den	
erfarne	naturligvis	ikke,	det	er	endda	tvivlsomt	om	den	nytilkomne	selv	har	overblikket.	Et	blik	på	
den	nytilkomnes	portfolio	fra	uddannelsen	vil	kun	give	indblik	i	en	brøkdel	af	de	erfaringer	den	
studerende	har	gjort	sig,	både	i	og	uden	for	uddannelsen	–	så	på	hvilken	baggrund	kan	den	erfarne	
vurdere	den	nytilkomnes	kompetence?	
	
Det	kan	hun	kun	på	baggrund	af	den	konkrete	handling.	Og	hun	kan	kun	vurdere	handlingen	på	
baggrund	af	sine	egne	erfaringer	med	lignende	situationer,	og	ud	fra	de	kriterier	som	hendes	
erfaringer	giver	hende	at	vurdere	handlingen	på	baggrund	af.	Enhver	handling	vurderes	derfor,	



inden	for	en	kompetencetilgang,	ud	fra	den	viden	og	de	færdigheder	der	allerede	eksisterer	i	det	
sociale	fællesskab.	
	
Men	kan	den	nytilkomne	ikke	redegøre	for	sin	tidligere	erhvervede	viden	og	sine	færdigheder,	og	
på	den	måde	bidrage	til	udviklingen	af	praksisfeltets	bedømmelseskriterier?	Er	der	ikke,	i	
bekendtgørelsens	§18	stk.	3,	med	formuleringen	”Den	studerende	kan	reflektere	over	og	vurdere	
nye	situationer	og	problemstillinger,	som	kræver	selvstændige	vurderinger	og	alternative	måder	at	
handle	på	i	pædagogisk	praksis”,	åbnet	for	netop	den	nytilkomnes	selvstændige	vurderinger	og	
handlinger?	I	princippet	jo,	men	argumentationen	og	handlingerne	må,	med	afsæt	i	
kompetencetilgangen,	til	stadighed	være	underlagt	det	eksisterende	praksisfelts	kriterier,	hvorved	
det	eksisterende	praksisfelt	binder	og	reducerer	den	nytilkomnes	muligheder.			
	
Frem	for	kompetencebaseringens	hierarkiske	og	til	dels	regressive	forståelse	af	den	pædagogiske	
praksis,	hvor	den	nytilkomne	er	underlagt	omgivelsernes	kompetencekriterier,	bør	man	arbejde	
for	en	forståelse	af	et	ligeværdigt	forhold	mellem	fællesskabet	og	den	enkelte;	

…	man	må	svare	for	sig	i	et	fællesskab.	Ikke	som	i	”accountability”,	hvor	man	står	
til	regnskab	i	et	hierarkisk	system,	men	som	i	”responsibility”,	hvor	man	svarer	
på	spørgsmål	fra	ligemænd	og	situationer…”	(Rømer	2015:332).	

Den	nytilkomne	må	svare	med	sin	stemme,	med	sine	handlinger	og	med	sine	erfaringer	–	de	være	
sig	teoretiske	eller	praktiske.	Han	må,	med	andre	ord,	træde	ind	i	en	aldrig	standende	virksomhed;	
en	virksomhed,	hvori	hans	handlinger	over	for	omgivelserne	leder	til	en	fordybende	erfaring	med	
og	genskabelse	af	pædagogprofessionens	ting.	
	

Opsamling	
Pædagoguddannelsen	er	underlagt	en	kompetencebaseret	læringsmålsdidaktik,	der	funderes	i	et	
politisk	ønske	om	anvendelighed	og	virkning.	Det	begrænser	vores	mulighed	for	at	tænke	og	gøre	
uddannelse	og	det	stækker	de	studerendes	muligheder	for	at	handle	tænksomt	i	praksis.		
	
Spørgsmålet,	som	en	uddannelsestænkning	for	pædagoguddannelsen	må	søge	at	besvare,	er	
derfor	ikke	kun	hvordan	vi	får	pædagoguddannelsen	til	at	virke	i	forhold	til	de	politiske	mål,	men	i	
høj	grad	også	hvordan	vi	får	den	til	at	værke;	hvordan	skaber	vi	undervisning	der	udfordrer	de	
studerende	og	får	dem	til	at	sætte	sig	egne	og	fælles	mål,	og	hvordan	skaber	vi	en	uddannelse	der	
ikke	kun	lader	sig	anvende,	men	som	også	kan	give	en	passende	ømhed	i	praksisfeltet,	og	derved	
danne	afsæt	for	en	fortsat	fælles	fordybelse	i	og	genskabelse	af	den	pædagogiske	profession.		
	
	
	

	
	 	



Litteratur	
• Biesta,	G.J.J.	(2012).	Giving	Teaching	Back	to	Education:	Responding	to	the	Disappearance	

of	the	Teacher.	I.	Phenomenology	&	Practice,	Volume	6	(2012),	No.	2,	pp.	35-49.	
• Biesta,	G.J.J.	(2014).	Når	’hvad	der	virker’	stadigvæk	ikke	virker:	Fra	evidensbaseret	

undervisning	til	værdibaseret	undervisning.	I.	Rømer,	T.,	Tanggaard	L.	Og	Brinkmann,	S.	
Uren	Pædagogik	2.	Klim.	

• Bundsgaard,	J.	m.fl.	(2009)	Kompetencer	i	dansk.	København.	Gyldendal.	
• DeSeCo;	Executive	Summary	(2005):	

http://www.deseco.admin.ch/bfs/deseco/en/index/02.html	(Lokaliseret	07.12.2015)	
• Dewey,	J.	(1969).	Rekonstruktion	i	Filosofien.	Copenhagen:	Berlingske	Forlag.		
• Dewey,	J.	(1981).	Erfaring	og	Opdragelse.	København:	Christian	Ejlers	Forlag.	
• Hattie,	J.	(2013).	Synlig	læring	-	for	lærere.	Dafolo.		
• Holm,	C.	(2012).	Hvad	er	livsduelighed.	I.	Ny	Nordisk	Pædagogik.	BUPL.	
• Holm,	C.	(2014).	Didaktikken	er	død.	Længe	leve	didaktikken.	I.	Asterisk.	Nr.	72,	2014.	

Aarhus	Universitet.	
• Mårtensson,	B.	(2015).	Konkurrencestatens	pædagogik.	Aarhus	Universitetsforlag.	
• Oettingen,	A.	(2012).	Almen	Pædagogik.	Pædagogikkens	grundlæggende	spørgsmål.	

Gyldendal	Uddannelse.	
• Pasgaard,	N.J.	(2015a).	Skolens	formål:	Kompetenceudvikling	eller	tilværelsesoplysning.	I	

Nyt	Dansk	Udsyn.	Nr.	9,	2015.	
• Pasgaard,	N.J.	(2015b).	Kompetencer	eller	kundskaber.	I.	Nyt	Dansk	Udsyn.	Nr.	11.	2015.	
• Schnack,	Karsten.	(1998).	Handlekompetence.	I.	Pædagogiske	Teorier.	Værløse.	Billesø	&	

Baltzer.	
• Schultz	Jørgensen,	P.	(2001).	Kompetencebegrebet	er	godt.	I.	Folkeskolen.	Nr.	08,	2001.	
• Rømer,	T.	Aa.	(2015a).	Pædagogikkens	to	verdener.	Aalborg	Universitetsforlag.	
• Rømer,	T.	Aa.	(2015b).	Pædagogiske	landskaber.	232	indre	drys.	Fjordager.	

	
	
	
	
	


